REGULAMIN REKRUTACJI

Projekt pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych

Regulamin zawiera:
I. Opis specyfiki projektu.
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.
III. Procedury rekrutacyjne.
IV. Zasady organizacji zadań.
V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
VI. Zasady rekrutacji i zatrudniania nauczycieli w projekcie.
VII.. Postanowienia końcowe.

I.

Opis specyfiki projektu

1. Projekt jest realizowany przez Gminę Filipów zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w
ramach POKL.
2. Realizacja projektu została powierzona dyrektorowi Zespołu Szkół w Filipowie.
3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
5. Projekt kierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej położonej na terenie Gminy
Filipów:
a) ze stwierdzonymi trudnościami w zakresie czytania, pisania, zagrożonych ryzykiem
dysleksji,
b) z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zainteresowanych grą w szachy,
e) z uzdolnieniami plastycznymi,
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f)
g)
h)
i)

f) z uzdolnieniami matematyczno-informatycznymi,
z uzdolnieniami z j. angielskiego,
zainteresowanych grą w piłkę nożną,
z uzdolnieniami matematyczno-przyrodniczymi
z uzdolnieniami matematycznymi,

6. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:
a) zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją;
b) zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
c) zajęcia logopedyczne,
d) zajęcia z szachów,
e) zajęcia plastyczne,
f ) zajęcia z j. angielskiego,
g) zajęcia z piłki nożnej,
h) zajęcia matematyczno-informatyczne,
i) zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych.
j) zajęcia matematyczne.
7.Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
8. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć,
rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.
9. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem
szkoły.
10. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
11. W projekcie założono zatrudnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje do prowadzenia
zajęć dodatkowych.
12.Zajęcia odbywać się będą w okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r.

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie
Profil Uczestnika
W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Filipów. Uczestnikami
będą dzieci ze zdiagnozowanymi przez nauczyciela uzdolnieniami lub trudnościami wymienionymi w
punkcie I, podpunkt 5 niniejszego regulaminu.
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III. Procedury rekrutacyjne

1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona we wrześniu 2013r.
Uczeń/uczennica ubiegający się o udział w projekcie wypełnia Deklarację uczestnictwa w projekcie (
zał. Nr 1), Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie (zał. Nr 2) , Oświadczenie uczestnika
projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz Oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania”( zał. Nr4).

2.

Etapy rekrutacji:
a) spełnienie przez ucznia kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie,
b) złożenie przez rodzica/opiekuna ucznia prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa,
c)wypełnienie formularza zgłaszającego chęć ucznia do uczestniczenia w projekcie,
d) wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) dotyczącej uczestnictwa dziecka w projekcie,
f) weryfikacja i rejestracja zgłoszeń.
4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a) deklarację uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w ramach projektu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły,
b) zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 30.09. 2013 r.
5. Zgłoszenia są akceptowane na podstawie następujących kryteriów:
a) kompletności dokumentacji,
b)kolejności wpływu.
6. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału
w projekcie.
7. Zasady zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach :
a) kwalifikację kandydatów (Uczestników projektu) prowadzi Komisja Rekrutacyjna,
b)kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria
i wypełnią wymagany komplet dokumentów.
8. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zasad:

formalne

a) karty oceny ucznia –opiniująca do udziału w projekcie,
b) zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn,
c) rekrutacja uczniów do zajęć będzie miała charakter otwarty, prowadzona będzie w oparciu
o zasadę równości płci,
d)kolejność wpływu zgłoszeń uczestników.
9. Ponadto uczestnicy będą zgłaszani do udziału w zajęciach przez nauczycieli prowadzących zajęcia
oraz na podstawie posiadanej dokumentacji, np. zaświadczeń z instytucji trzecich(m.in. zaświadczenia
lekarskie, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inne).
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10. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie,
Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników.
11. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z
listy rezerwowej.
12. Po zakończeniu procesu rekrutacji lista zakwalifikowanych dzieci będzie dostępna
sekretariacie szkoły.

w

13. Warunkiem rozpoczęcia udziału w zajęciach będzie złożenie przez rodziców/ opiekunów dzieci
następujących dokumentów:
a) podpisania przez rodzica/ opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie
systemowym.
b) podpisanej deklaracji udziału w projekcie.
c) podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
14. Pełna dokumentacja projektu przechowywana jest w Biurze Projektu w Zespole Szkół w Filipowie,
ul. M. Konopnickiej 6, 16-424 Filipów
IV. Zasady organizacji zajęć
1. Zajęcia będą się odbywać w sposób określony w pkt. 3 niniejszego regulaminu;
2. Zajęcia będą odbywać się w grupach w Zespole Szkół w Filipowie.
V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rodzic zobowiązany jest do:
- zapewnienia by uczeń uczestniczył regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach,
- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych
rezultatów.
2. Uczestnictwo dziecka w projekcie nie upoważnia rodzica, działającego we własnym imieniu lub w
imieniu dziecka, do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
3. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć,
b) każdorazowego podpisywania list obecności,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych
d)bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie oraz
usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
e ) zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
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4. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w
przypadku:
a. przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,
b. naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i
norm etycznych obowiązujących w szkole,
c. rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.

VI. Zasady rekrutacji i zatrudniania nauczycieli w projekcie

1. Rekrutacja nauczycieli zostanie przeprowadzona zgodnie Z Regulaminem zamówień
publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy z ustawy z dn.20.01.2004 r. Prawo
Zamówień publicznych obowiązujących w ZS w Filipowie na podstawie zaproszenia do
złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Filipów w roku szkolnym
2013/2014.
2. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez dostarczenie kompletu dokumentów określonych
w zapytaniu ofertowym osobiście lub pocztą do Zespołu Szkół w Filipowie

3. Za kryterium wyboru oferenta przyjmuje się kwalifikacje i cenę.
4. Z nauczycielami wyłonionymi w drodze naboru zostaną podpisane umowy zlecenie.
5. Dokumenty osób, które wezmą udział w naborze będą przechowywane przez okres 10 lat w
sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, a następnie przekazane do archiwum
zakładowego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji Projektu.

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Dyrektor Zespołu Szkół w Filipowie
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Filipowie
mgr Ewa Łebkowska

Filipów 25.09.2013 r.
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